
revela. Apesar dessa ser sua 
pista favorita, ele não deixa 
de praticar nas demais, pois 
segundo ele, cada uma oferece 
opções para fazer manobras 
diferentes. 

Carregando consigo o so-
nho de ser um skatista profis-
sional, Phablo costuma usar o 
espaço para treino, tendo em 
vista alguns campeonatos. Em 
sua trajetória, já participou de 
competições em nível esta-
dual e nacional. “No início an-
dava mais por diversão e não 
pensava em ganhar algum 
campeonato ou patrocínio. 
Hoje, isso tá mais próximo 
do profissional, ainda sou 
amador, mas meu objetivo é 
ser profissional”, diz. 
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Manobras sobre quatro rodas

O skatismo é um esporte 
e um estilo de vida que vem 
ganhando cada vez mais 
adeptos. Alguns praticam por 
lazer, já outros, treinam para 
realizar o sonho de se tornar 
um skatista profissional. Seja 
qual for o objetivo, as pistas de 
skate são parte fundamental 
para o fomento e a vivência 
do esporte. Em Santa Cruz 
do Sul, elas são três: uma na 
Praça Siegfried Heuser e duas 
no Parque da Oktoberfest.  

Para alguns esportistas, 
como Daniel Rodrigues, de 19 
anos, a pista é local de reunir 
os amigos. “A gente marca 
sessões de skate para treinar 
e confraternizar e isso é uma 
válvula de escape pra mim”, 
conta. Frequentador das três 
pistas na cidade, ele conta que 
a cena do skate é muito unida 
em Santa Cruz, pois entre as 
idas nesses espaços, os prati-
cantes passam a se conhecer e 
a ajudar uns aos outros. “Por 
mais que esse seja um esporte 
individual, é uma cultura bem 
coletiva. Skatistas ajudam ska-
tistas, então, se tem alguma 
peça quebrada ou faltando, 

a gente se apoia, ou quando 
não tem um tênis para andar, 
outro empresta”, explica. 

Na cidade, segundo o coor-
denador de esportes, Cléber 
dos Santos Pereira, as pistas 
vêm sendo utilizadas para 
recreação, treinamentos e 
realização de campeonatos 
privados. Para competições, 
ele conta que a comunidade 
se organiza com antecedência. 
“Para que não haja duplicida-
de de eventos em uma única 
data, orientamos as pessoas a 
comunicarem a Secretaria de 
Esporte quando forem reali-
zá-los nesses espaços”, frisa. 

LOCAL DE TREINO
Em Santa Cruz, há quem 

também considere as pistas 
de skate como se fossem sua 
segunda casa. É o caso de 
Phablo Hudson, de 20 anos. 
O jovem começou a praticar 
o esporte e a frequentar as 
pistas aos 10 anos, por in-
fluência do pai. Hoje, vai aos 
espaços quase todos os dias, 
principalmente na pista loca-
lizada junto à Praça Siegfried 
Heuser. “Venho mais nessa 
que nas outras, porque ela é 
mais completa e acho mais 
fácil andar aqui, porque foi 
onde eu aprendi também”, 
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Phablo, de 20 anos, treina todos os dias nas pistas
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Pista Street Plaza e
pista com Half pipe
Localizadas junto ao 
Parque da Oktoberfest.

Skate Park
Situado junto à Praça 
Siegfried Heuser (da 
Estação Férrea).

PARA PRATICAR 
EM SANTA CRUZ

Pista fica junto ao Parque de Eventos, no bairro Araçá

Espaço para lazer 
em Vera Cruz

Na capital das gincanas, a 
pista de skate está localizada 
junto ao Parque Municipal 
de Eventos, no bairro Ara-
çá. Segundo o secretário de 
Esporte, Marcelo Henrique 
de Carvalho, a pista é utili-
zada quase que diariamente, 
principalmente pelo público 
jovem. “São crianças e ado-
lescentes que moram nos 
bairros próximos e que gos-
tam de vir no contraturno da 
escola”, diz. A pista de skate 
de Vera Cruz já foi palco de 

campeonatos, mas atualmen-
te, é mais usada como lazer 
da garotada. Marcelo conta 
que com recursos próprios 
o Município não consegue 
realizar torneios, o que se 
deve ao valor da premiação. 
“Antigamente, tínhamos 
parceria com uma empre-
sa privada, que premiava 
os ganhadores com skate e 
roupas, e isso atraía muito 
o público. Mas hoje é difícil 
de conseguir prêmios nesse 
mesmo patamar”, completa. 


